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Spelmansmöte på Nyköpingshus

Glad kvartett på spelmännens årsniöte, fr. v. Gunilla Vading, Stockholm, Christina Frohm, Gnesta,
Seth Carlson, Vinas, och Gustaf W etter, Katrineholm.
Sörmlands Spelmansförbund 'gare nämnts, firar 40-årsjubileum
Sr en livaktig organsation vil- med en stor spelmansstämma i
ket bl. a. märktes på Nykö- i vilken man räknar med att långt
pingshus i lördags då förbun- över hundra bygdespelmän från
det höll årsmöte där med hela Sverige skall delta. Vid det
stor uppslutning av spelmän, tillfället blir det också ett gamsom för en gångs skull lät fe- maldags sörmländskt bondbröllop
lorna ligga ett par timmar och och brudparet skall, som också
"pratade årsmöte" i stället.
nämnts tidigare, väljas ut med biDet skedde under o,rdförande- stånd av tidningen Folket. Intresfästefolk i giftastankar har
skap av landstingsman Bågnar serade
,
Larsson i Nävekvarn och f rån för- ^d"ffn * l fa/ broll°P .
handlingarna kan bl. a. nämnas ™der festllf fo™er' meun• W1 df*
itt förbundets ordförande sedap fyenemanget skall vi be att få
L939, Gustaf Wetter i Katrine- återkomma.
Klang
lolm fick förnyat förtroende att
!öra klubban, A. Rosén, Katrineholm, avgick däremot ur styrelsen
och efterträddes av Arne Blomberg* Södertälje. På övriga poster
blev de omval vilket innebär att
Nils Lindvall, Katrineholm, är
kassaförvaltare, Sigvard Ejermo,
Stigtomta, sekreterare, Arvid
Karlsson, Nyköping, vice ordförande, och Artur Forsberg, Katrineholm, biträdande kassaförvaltare. Till revisorer omvaldes
Martin . Hugo Lindström, Stocklolm, och Fritiof Nyberg, Söderläije.
Man hade vidare att redovisa
resultatet av den kompositionstävling, som anordnats med anedning av Seth Carlsons 80-års3ag. Nämnde Carlson, en av de
?yra återstående av förbundets
stiftare, är hedersordförande och
fortfarande aktiv i förbundet trots
ttt han numera är bosatt i Småand. Han hyllades vid årsmötet
>ch fick de nya kompositionerna i
ipecialbundet nothäfte. .
Efter förhandlingarna kåserade
'andsantikvarie Ivar Schnell om
Sfyköpingshus och som den ord•nålare han är lyckades han också
jeskriva något, av den roll spel•nän och musikanter av olika slag
spelat vid tilldragelser av skiftanie slag på den gamla borgen un-J
jer århundradens lopp.
Som avslutning på sammanomsten följde supé i Gästabudsalen men det märktes att deltaarna suttit och blivit spelsugna
nder förhandlingarna för så fort
essä bröts började man knäppa
pp fiollådorna och lägga stråkara på strängarna. Bland gästerna
id bordet märktes kommunalrået Gösta Liljegren med fru som
apresentant för Nyköpings stad.
> Innan man skildes stämde
lan möte på Nyköpingshus igen,
et sker på pingstdagen då Sörmmds Spelmansförbund, som tidi-

